
                                                                
В І Н Н И Ц Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А  

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т  
П О Р Я Д О К   Д Е Н Н И Й   З А С І Д А Н Н Я  

 
 
НА 10.02.2022 р.                                                               ЧАС СЛУХАННЯ
  
          
                  15.00 
 
 

1. Про проєкт рішення міської ради                                            15.00-15.15  
    «Про звіт старости Деснянського 
     старостинського округу за 2021 рік» 
 
 
Доповідає: Обливач Галина Миколаївна – староста Деснянського 
                    старостинського округу 
 
 

2. Питання за переліком                                                              15.15  
 
    
1.  А. Швець Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін 

до Положення про відділ з питань запобігання та 
виявлення корупції Вінницької міської ради та 
затвердження його у новій редакції» 
 

2.  А. Мисловська Про проєкт рішення міської ради «Про хід виконання у 
2021 році Програми використання соціальної реклами 
для інформування громадськості та профілактики 
негативних явищ у суспільстві на 2021-2025 роки» 
 

3.  А. Іващук Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін 
до Положення про Відділ оперативного реагування 
“Цілодобова варта” Вінницької міської ради та 
затвердження його в новій редакції» 
 

4.  Т. Ласкавчук Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 
міської ради від 23.12.2021р. №3200 «Про 
затвердження штатних розписів апарату міської ради 
та її виконкому, секретаріату міської ради, виконавчих 
органів міської ради на 2022 рік» (зі змінами)  



 
5.  В. Місецький Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін 

до Програми розвитку та утримання житлово-
комунального господарства Вінницької міської 
територіальної громади на 2019-2024 рр., затвердженої 
рішенням міської ради від 28.09.2018р. №1350 зі 
змінами» 
 

6.  В. Місецький Про передачу реконструйованих мереж зовнішнього  
освітлення  
 

7.  М. Варламов Про проєкт рішення міської ради «Про збільшення 
розміру Статутного капіталу, внесення змін до Статуту 
комунального підприємства «Вінницька транспортна 
компанія» та затвердження його в новій редакції» 
 

8.  М. Варламов Про затвердження фінансового плану комунального 
підприємства Вінницької міської ради 
«Вінницяміськтеплоенерго» на 2022 рік  
 

9.  Ю. Семенюк Про проведення конкурсу з визначення виконавця 
послуг з  вивезення побутових відходів (рідкі відходи) 
з території Вінницької міської територіальної громади 

10.  Ю. Семенюк Про затвердження норм надання послуг з вивезення 
твердих побутових відходів на території приєднаних до 
Вінницької міської територіальної громади сіл 
 

11.  Ю. Семенюк Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 
міської ради від 04.11.2021р. №2615 «Про влаштування  
і обслуговування новорічних ялинок та святкового 
прикрашання на території Вінницької міської 
територіальної громади»  
 

12.  Л. Григорук Про проєкт рішення міської ради «Про затвердження 
«Комплексної правоохоронної програми на 2022-2024 
роки» 
 

13.  Л. Григорук Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін 
до рішення міської ради від 25.12.2015 року №13 «Про 
Бюджет громадських ініціатив Вінницької міської 
територіальної громади», зі змінами» 
 

14.  Л. Григорук Про проект рішення міської ради «Про внесення змін 
та доповнень до рішення міської ради від 27.12.2011р. 
№ 566, зі змінами» 
 



15.  Л. Шафранська Про поповнення дитячого будинку сімейного типу 
дитиною-сиротою 
 

16.  Л. Шафранська Про надання статусу дитини, позбавленої 
батьківського піклування  
 

17.  Л. Шафранська Про визначення способів участі у вихованні дитини та 
спілкуванні з нею того з батьків, хто проживає окремо 
від дитини 
 

18.  О. Вешелені Про проєкт рішення міської ради «Про виконання 
Програми розвитку туризму Вінницької міської 
територіальної громади на 2021-2023 роки (зі змінами) 
в 2021 році»  
 

19.  О. Вешелені Про проєкт рішення міської ради «Про реорганізацію 
комунальних підприємств» 
 

20.  О. Вешелені Про проєкт рішення міської ради «Про Порядок 
використання коштів, передбачених в бюджеті 
Вінницької міської територіальної громади на надання 
фінансової підтримки комунальному підприємству 
Вінницької міської ради «Офіс туризму Вінниці» на 
виконання заходів Програми розвитку туризму 
Вінницької міської територіальної громади на 2021-
2023 роки» 
 

21.  М. Філанчук Про проєкт рішення міської ради «Про хід виконання 
«Програми розвитку культури і мистецтва на 2016-
2021 роки» у 2021 році» 
 

22.  М. Філанчук Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін 
та затвердження в новій редакції Статуту закладу 
культури «Вінницька міська централізована 
бібліотечна система» 
 

23.  М. Філанчук Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін 
до рішення міської ради від 29.01.2021 №154 «Про 
затвердження базової мережі закладів культури 
Вінницької міської територіальної громади та їх 
штатних розписів» (зі змінами) 
 

24.  О. Яценко Про проект рішення міської ради «Про внесення змін 
до рішення міської ради від 04.10.2019 р. №1952 «Про 
затвердження  Порядку проведення конкурсу на 
заміщення  посади директора закладу професійної 
(професійно-технічної) освіти, що фінансується з 



бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної 
громади та визнання таким, що втратило чинність 
рішення міської ради від 30.03.2018 року № 1122» 
 

25.  Д. Нагірняк Про приватизацію державного житлового фонду в 
м.Вінниці 
 

26.  Д. Нагірняк Про присвоєння адрес об’єктам нерухомого майна 
 

27.  Є. Совінський Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін 
до рішення міської ради від 24.12.2020 №130 «Про 
затвердження Програми реставрації об’єктів 
культурної спадщини на територіях населених пунктів, 
що входять до складу Вінницької міської 
територіальної громади, на 2021-2023 роки» (зі 
змінами)» 
 

28.  Є. Совінський Про надання дозволу комунальному підприємству 
Вінницької міської ради «Вінницька спеціалізована 
монтажно-експлуатаційна дільниця з організації 
дорожнього руху» на проектування світлофорного 
об’єкту по вул. Московська - вул. 8 Березня – вул. 
Я.Гальчевського в м. Вінниці 
 

29.  Є. Совінський Про надання дозволу Департаменту освіти Вінницької 
міської ради на проектування капітального ремонту 
харчоблоку комунального закладу «Вінницький ліцей 
№18» по вул. Келецька, 97 в м. Вінниці 
 

30.  Є. Совінський Про надання дозволу на розміщення зовнішньої 
реклами ФОП ПАСТУХ  Валентині Миколаївні 
 

31.  В. Войткова Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін 
до рішення міської ради від 24.12.2021 року №715 «Про 
затвердження «Комплексної програми «Основні 
напрямки соціальної політики Вінницької міської 
територіальної громади на 2022-2026 роки» 
 

32.  В. Войткова Про проєкт рішення міської ради  «Про внесення змін 
до Положення комунального закладу «Міський центр 
соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з 
функціональними обмеженнями «Гармонія» імені 
Раїси Панасюк» та затвердження його в новій редакції»  
 

33.  В. Войткова Про проєкт рішення міської ради «Про затвердження 
Порядку здійснення реабілітаційних заходів 
комунальним закладом «Міський центр соціально-



психологічної реабілітації дітей та молоді з 
функціональними обмеженнями «Гармонія» імені 
Раїси Панасюк» 
 

34.  В. Войткова Про клопотання щодо присвоєння почесного звання 
«Мати-героїня» гр. Шевченко О.І. 
 

35.  В. Войткова Про затвердження Порядку надання матеріальної 
допомоги для забезпечення потреб дітей прийомним 
батькам при влаштуванні дітей-сиріт і дітей, 
позбавлених батьківського піклування, які 
перебувають на обліку в Службі у справах дітей 
Вінницької міської ради, на виховання та спільне 
проживання до прийомної сім’ї 
 

36.  В. Войткова Про надання цільової матеріальної допомоги для 
придбання легкового автомобіля членам Вінницької 
міської територіальної громади, які є особами з 
інвалідністю внаслідок війни – учасниками бойових 
дій в Афганістані, або учасниками проведення 
антитерористичної операції та/або здійснення заходів 
із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі 
і стримування збройної агресії Російської Федерації у 
Донецькій та Луганській областях, що здійснюються 
шляхом проведення операції Об’єднаних сил (ООС), і 
які перебувають на обліку для забезпечення легковим 
автомобілем у порядку, визначеному законодавством 
України, в розмірі, встановленому в бюджеті 
Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік  
 

37.  В. Войткова Про надання допомоги на поховання 
 

38.  М. Мартьянов Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін 
до Положення про департамент економіки і інвестицій 
Вінницької міської ради та затвердження його в новій 
редакції»  
 

39.  М. Мартьянов Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін 
та доповнень до Програми економічного і соціального 
розвитку Вінницької міської територіальної громади на  
2022 рік, затвердженої рішенням міської ради від 
24.12.2021 №705» 
 

40.  М. Мартьянов Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін 
до Програми сприяння залученню інвестицій у 
Вінницьку міську територіальну громаду на 2021-2023 
роки» 



 
 

41.  М. Мартьянов Про затвердження фінансового плану міського 
комунального підприємства «Вінницький фонд 
муніципальних інвестицій» на 2022 рік  
 

42.  М. Мартьянов Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 
міської ради від 09.12.2021 №3047  
 

43.  М. Мартьянов Про затвердження договору про пайову участь 
фізичних осіб Кіракосян Маргарити Ваганівни, 
Абуашвілі Нугзарія Миколайовича у розвитку 
інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури 
Вінницької міської територіальної громади 
 

44.  М. Мартьянов Про затвердження договору про пайову участь 
фізичної особи Кучинської Марини Віталіївни у 
розвитку інженерно-транспортної та соціальної 
інфраструктури Вінницької міської територіальної 
громади 
 

45.  Н. Луценко Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін 
до рішення міської ради від 24.12.2021 №706» 

46.  Н. Луценко Про проєкт рішення міської ради «Про передачу у 2022 
році субвенції з бюджету Вінницької міської 
територіальної громади» 
 

47.  Н. Луценко Про проєкт рішення міської ради «Про передачу 
субвенцій з бюджету Вінницької міської 
територіальної громади в 2022 році» 
 

48.  Н. Луценко Про проєкт рішення міської ради «Про передачу у 2022 
році субвенції з бюджету Вінницької міської 
територіальної громади районному бюджету 
Вінницького району» 
 

49.  Н. Луценко Про проєкт рішення міської ради «Про хід виконання 
«Комплексної програми співпраці Вінницької міської 
ради, Управління Державної казначейської служби 
України у м. Вінниці Вінницької області, 
розпорядників та одержувачів бюджетних коштів в 
сфері казначейського обслуговування бюджету 
Вінницької міської територіальної громади на 2016-
2021 роки» у 2021 році та затвердження «Комплексної 
програми співпраці Вінницької міської ради,  
Управління Державної казначейської служби України 
у м.Вінниці Вінницької області, розпорядників та 



одержувачів бюджетних коштів в сфері казначейського 
обслуговування бюджету Вінницької міської 
територіальної громади  на 2022-2024 роки» 
 

50.  Н. Луценко Про проведення конкурсу з визначення установи банку 
для здійснення запозичення до бюджету розвитку 
бюджету Вінницької міської територіальної громади в 
2022 -2023 роках 
 

51.  О. Шиш Про затвердження фінансового плану комунального 
некомерційного підприємства «Вінницька міська 
клінічна лікарня «Центр матері та дитини»  на 2022 рік 
 

52.  О. Шиш Про затвердження фінансового плану комунального 
некомерційного підприємства «Вінницький міський 
клінічний пологовий будинок №2» на 2022 рік 
 

53.  О. Шиш Про затвердження фінансового плану комунального 
некомерційного підприємства «Центр первинної 
медико-санітарної допомоги №4 м. Вінниці»  на 2022 
рік 
 

54.  О. Шиш Про затвердження фінансового плану комунального 
некомерційного підприємства «Центр первинної 
медико-санітарної допомоги №5 м. Вінниці» на 2022 
рік 
 

55.  О. Шиш Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 
міської ради від 18.06.2020 року №1203 «Про 
погодження встановлених КП «Міський лікувально-
діагностичний центр» тарифів на платні медичні 
послуги, що надаються за договорами з медичними 
закладами» (зі змінами) 
 

56.  О. Шиш Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 
міської ради від 01.10.2020 року №2040 «Про 
погодження встановлених комунальним 
підприємством «Міський лікувально-діагностичний 
центр» тарифів на платні медичні послуги, що 
надаються населенню» (зі змінами та доповненнями)  
 

57.  О. Шиш Про надання комунальному некомерційному 
підприємству «Вінницька клінічна багатопрофільна 
лікарня» Вінницької міської ради дозволу на списання 
основного засобу 
 
 



 
58.  О. Шиш Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін 

до рішення міської ради від 24.12.2021 №758 (зі 
змінами)» 
 

59.  А. Петров Про проєкт рішення Вінницької міської ради «Про 
затвердження умов оренди об’єктів нерухомого майна 
комунальної власності»  
 

60.  А. Петров Про проєкт рішення міської ради «Про внесення змін 
до рішення Вінницької міської ради від 26.11.2021 
№695» 
 

61.  А. Петров Про продовження оренди об’єкту нерухомого майна 
комунальної власності за адресою: м. Вінниця, вул. 
Соборна, 59 
 

62.  А. Петров Про оголошення аукціонів з продовження оренди та 
передачі в оренду об’єктів нерухомого майна 
комунальної власності  
 

63.  А. Петров Про затвердження умов оренди об’єктів комунальної 
власності за адресою: вул. Гагаріна, 27, с. Гавришівка,  
Вінницького району, Вінницької області та  пров. 
Незалежності, 5, с. Малі Крушлинці, Вінницького 
району, Вінницької області 
 

64.  А. Петров Про затвердження висновків суб’єктів оціночної 
діяльності про вартість об’єктів незалежної оцінки для 
оренди та страхування об’єктів оренди 
 

65.  А. Петров Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 
міської ради від 23.12.2021р. №3267 
 

66.  С. Кушнірчук Про затвердження договорів про  участь в соціально-
економічному розвитку Вінницької міської ТГ при 
зміні цільового використання земель приватної 
власності  
 

67.  С. Кушнірчук Про проєкт рішення міської ради «Про продаж 
земельної ділянки несільськогосподарського 
призначення та надання розстрочення платежу за  
придбання земельної ділянки» 
 

68.  С. Кушнірчук Про проєкт рішення міської ради «Про затвердження 
звіту про експертну грошову оцінку  земельної ділянки, 
включення її до Переліку земельних ділянок 



комунальної власності (прав на них), які виставляються 
на земельні торги, затвердження умов продажу» 
 

69.  С. Кушнірчук Про проєкт рішення міської ради «Про згоду на 
одержання права власності на земельні ділянки» 
 

70.  С. Кушнірчук Про затвердження Актів про визначення розміру 
збитків, заподіяних Вінницькій міській територіальній 
громаді, та внесення змін до рішення виконавчого 
комітету міської ради від 30.09.2021 р. № 2339 
 

71.  С. Кушнірчук Про проект рішення міської ради «Про укладання, 
поновлення та припинення договорів про встановлення 
земельного сервітуту та про внесення змін до рішення 
Вінницької міської ради» 
 

72.  С. Кушнірчук Про проект рішення міської ради «Про надання 
дозволів на розроблення технічної документації із 
землеустрою щодо інвентаризації земель» 
 

73.  С. Кушнірчук Про проект рішення міської ради «Про надання 
дозволів на розроблення документації із землеустрою, 
про передачу земельної ділянки в постійне 
користування, про внесення змін до рішень Вінницької 
міської ради та скасування додатку до рішення 
виконавчого комітету міської ради» 
 

74.  С. Кушнірчук Про проект рішення міської ради «Про затвердження 
документації із землеустрою, про передачу земельних 
ділянок в оренду,  постійне користування, про 
укладання, поновлення, припинення та внесення змін 
до договорів оренди земельних ділянок, про 
припинення права постійного користування, про 
надання дозволів на проведення експертної грошової 
оцінки земельної ділянки несільськогосподарського 
призначення та про внесення змін до рішення 
Вінницької міської ради» 
 

75.  С. Кушнірчук Про проект рішення міської ради «Про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) та передачу земельних ділянок у 
власність громадянам, відмову у затвердженні 
технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) та передачі у власність земельної 
ділянки» 



 
76.  С. Кушнірчук Про проект рішення міської ради «Про надання 

дозволу на розроблення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) та відмову у 
наданні дозволу на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості)» 
 

77.  С. Кушнірчук Про проект рішення міської ради “Про затвердження 
проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок громадянам у власність (оренду), відмову у 
затвердженні проектів землеустрою щодо зміни 
цільового призначення земельних ділянок та внесення 
змін до рішень міської ради”  
 

78.  С. Кушнірчук Про проект рішення міської ради “Про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність (оренду) громадянам, 
відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 
землеустрою, встановлення та поновлення договору 
сервітуту, припинення договору оренди, внесення змін 
до рішень Вінницької міської ради” 
 
 

79.  С. Кушнірчук Про проект рішення міської ради «Про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність 
громадянину» 
 

80.  Є.Совінський Про надання Вінницькому НРЦ «Гніздечко» ВОР 
вихідних даних – містобудівних умов та обмежень на 
проектування спеціальної школи І-ІІ рівнів 
Вінницького навчального-реабілітаційного центру 
«Гніздечко» Вінницької обласної Ради (з частковим 
благоустроєм території та будівництвом спортивного 
майданчика), за адресою: Вінницька обл., Вінницький 
р-н, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 110 
 

81.  С. Чорнолуцький Про нагородження з нагоди Міжнародного жіночого 
дня 
 

82.  С. Чорнолуцький Про нагородження ювілярів галузі освіти 
 

83.  С. Чорнолуцький Про нагородження Кураєвої В.Д. 
 



84.  С. Чорнолуцький Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 
міської ради від 30.12.2021 року №3329 «Про 
організацію привітань та вручення подарунків матерям 
та новонародженим з нагоди Нового 2022 року та 
Різдва Христового» 
 

 


